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Podmiotem Kliniki im. Karla Jaspersa jest Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH. Udziałowcami są
Bezirksverband Oldenburg, Klinika Ammerland Westerstede,
Szpital Ewangelicki Oldenburg oraz Klinika Oldenburg.

KLINIKA IM.
KARLA JASPERSA
• SZPITAL SPECJALISTYCZNY DS. PSYCHIATRII I

KOMPLETNA SZPITALNA OPIEKA
PSYCHIATRYCZNA W REGIONIE
Klinika zapewnia kompletną szpitalną opiekę
psychiatryczną dla okręgów Ammerland, Vechta,
Oldenburg, Cloppenburg, Wittmund oraz Wesermarsch
a także dla miast Delmenhorst oraz Oldenburg.

Klinika im. Karla Jaspersa,
Szpital specjalistyczny Psychiatria i Psychoterapia
Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH
Hermann-Ehlers-Straße 7
26160 Bad Zwischenahn
www.karl-jaspers-klinik.de

Mają Państwo pytania? ?
Czekamy na Państwa kontakt!
Centrala telefoniczna

+49 (0) 4 41 96 15-0
www.kjk.de · info@kjk.de

PSYCHOTERAPII
• SZPITAL WSPÓŁPRACUJĄCY Z EUROPEAN
MEDICAL SCHOOL OLDENBURG-GRONINGEN
• AKADEMICKI SZPITAL NAUKOWY UNIWERSYTETU
IM. GEORGA AUGUSTA GÖTTINGEN

Psychiatrieverbund Oldenburger Land gGmbH

KARL-JASPERS-KLINIK
Zarząd:
Axel Weber
Przewodniczący rady nadzorczej:
Prof. Dr. Gerd Schwander

Przedstawione osoby nie są pacjentami Kliniki im. Karla Jaspersa,
tylko pracownicami KJK oraz uczennicami szkoły pielęgniarskiej.

Klinika ds. psychiatrii oraz psychoterapii sądowej
W przypadku pacjentów, którzy zostali umieszczeni w
szpitalu zgodnie z § 63 niem. kodeksu karnego, chodzi o
osoby, które zostały oskarżone o czyn karalny, popełniony
w stanie ograniczonej lub utraconej poczytalności.
Powodem w tym przypadku jest z reguły choroba
psychiczna, w wyniku której dochodzi do ograniczonej
kontroli impulsów. Podstawą umieszczenia w szpitalu jest
Dolnosaksońska Ustawa o Przymusowym Leczeniu.
Klinika ds. psychosomatyki i psychoterapii z 30-stoma
łózkami znajduje się w budowie

CZTERY KLINIKI
Klinika im. Karla Jaspersa (KJK) jest szpitalem specjalistycznym ds. psychiatrii i psychoterapii. Szpital posiada certyﬁkat
KTQ. Od 2012 roku KJK jest szpitalem współpracującym z
nowo utworzoną European Medical School (EMS) OldenburgGroningen. Klinika im. Karla Jaspersa dysponuje 558 łóżkami i
posiada około 830 pracownic i pracowników. Oferta medyczna świadczona jest w czterech klinikach:

Klinika psychiatrii i psychoterapii ogólnej
Tutaj leczeni są pacjenci z chorobami z obszaru schizofrenii, z chorobami maniakalno-depresyjnymi, zaburzeniami osobowości, ostrą reakcją na stres jak również
skłonnościami samobójczymi. Klinika specjalizuje się
również w leczeniu chorób depresyjnych..
Klinika ds. leczenia uzależnień i psychoterapii
Klinika ds. leczenia uzależnień oraz psychoterapii im.
Karla Jaspersa oferuje szeroką ofertę z obszaru leczenia
uzależnień oraz leczenia psychoterapeutycznego.

POZOSTAŁA OFERTA KLINIKI
IM. KARLA JASPERSA
Klinika dzienna
KJK posiada pięć klinik dziennych na terenie kliniki, w
Westerstede, Delmenhorst, Cloppenburg oraz w Brake z
leczeniem częściowo stacjonarnym.
Ambulatorium instytutu
Stanowi ono uzupełnienie oferty psychiatrycznej i psychoterapeutycznej niezależnych lekarzy i terapeutów. W
pierwszej kolejności leczeni są ludzie ciężko i przewlekle
chorzy, którzy już byli leczeni psychiatrycznie w szpitalu i/
lub u których pobyt w szpitalu może zostać unikniony lub
skrócony.

KARL THEODOR JASPERS
(1883 – 19 69 )
Ten mieszkaniec Oldenburga oraz honorowy obywatel miasta był psychiatrą i ﬁlozofem. Należał on do prekursorów

Klinika ds. psychiatrii geriatrycznej i psychoterapii
Pożegnanie się z życiem zawodowym, utrata bliskiej osoby, choroby ﬁzyczne lub zaburzenia zdolności
zapamiętywania oraz utrata pamięci prowadzą w średnim
i podeszłym wieku do kryzysów, które mogą wywołać
u człowieka depresję, lęk oraz dezorientację. Psychiatria geriatryczna pomaga dostosować się do takich
wyjątkowych okoliczności.

psychiatrii, która na pierwszym miejscu stawia człowieka.

Diagnostyka internistyczna
Ponieważ choroba psychiczna często idzie w parze z
chorobą cielesną, KJK posiada własny specjalistyczny
oddział internistyczny z możliwością diagnostyki i terapii
(EKG, EKG wysiłkowe i spoczynkowe, 24-godzinne
pomiary ciśnienia krwi, rentgen, USG i in.) oraz laboratorium.
Oferta socjoterapeutyczna oraz terapia artystyczna
Do oferty terapeutycznej zalicza się m.in. terapię z
rozmową, terapię muzyczną, terapię taneczna i teatralną,
ergoterapię, terapię ﬁzykalną oraz ruchową, ﬁzjoterapię,
terapię przez pracę (np. ogrodnictwo).
Służba społeczna
Służba społeczna jest punktem kontaktowym dla wszystkich pacjentek, pacjentów oraz osób należących do
społecznego, rodzinnego lub zawodowego środowiska
pacjenta, zarówno w aktualnym okresie leczenia jak i podczas planowania pomocy poszpitalnej.

KAWIARNIA
W kawiarni oprócz rozmaitych napojów, codziennie serwowane są świeże wypieki oraz lody, a także małe posiłki,
świeże sałatki i bagietki.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz
9.30 – 20.00; sobota, niedziela a także dni świąteczne
godz. 10.00 – 19.30

KIOSK
W kiosku dostępne są gazety, czasopisma, kartki pocztowe, artykuły kosmetyczne, słodycze, owoce oraz kilka
małych upominków.
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek godz.
7.00 – 19.00; sobota godz.7.15 – 17.00; niedziela i dni
świąteczne godz. 10.30 – 17.00

Zanim z wybitnego przedstawiciela tzw. ﬁlozoﬁi egzystencjalnej awansował na
jednego z najważniejszych niemieckojęzycznych ﬁlozofów ostatniego stulecia,

KAPLICA

pracował on jako psychiatra i prowadził badania na Uniwersytecie Heidelberg.

W każdą niedzielę o godz. 9.00 w kaplicy na terenie Kliniki
im. Karla Jaspersa odbywa się ekumeniczna msza święta.
Ponadto kaplica jest codziennie otwarta dla ludzi, którzy
szukają wyciszenia.

Jego praca habilitacyjna „Psychopatologia ogólna” obowiązuje do dzisiaj jako
standardowa pozycja naukowa.

